
 

Comunidade de Accións e Saberes Arredor do Rural 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN EN CONTEXTOS RURAIS 

 

 

 
“HORTA ESCOLAR COMO RECURSO EDUCATIVO” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iago Carro Cribeiro 

Alba Espasandín Vázquez 

Álvaro Vidal Gómez 

Miguel Gómez Castro 



2 

 

Comunidade de Accións e Saberes Arredor do Rural 

  
 

 

ÍNDICE: 

Introducción… ................................................................................................................................... 3 

Tema e/ou problema a analizar… .......................................................................................... 3 

Obxectivos ............................................................................................................................. 4 

Metodoloxía ........................................................................................................................... 4 

Corpo do traballo… ........................................................................................................................... 4 

Competencias ......................................................................................................................... 5 

Áreas curriculares ................................................................................................................... 6 

Actividades vinculadas coa horta escolar… ........................................................................... 6 

Conclusións ......................................................................................................................................... 8 

Referencias bibliográficas ................................................................................................................... 9 



3 

 

Comunidade de Accións e Saberes Arredor do Rural 

  
 

 

INTRODUCIÓN 

 

● Tema e/ou problema a analizar. 

 
Son cada vez máis docentes os/as cales tentan mudar a tónica habitual en canto á metodoloxía 

tradicional que se leva a cabo na educación en xeral e nas aulas de Educación Primaria en particular. 

Prácticas educativas que se atopan moi afastadas da realidade das crianzas e por suposto do seu 

contexto próximo. En este traballo buscamos analizar dito problema, buscar respostas e propoñer 

propostas educativas alternativas. 

Para elo, a nosa labor xirará en torno as posibilidades que presenta unha horta escolar e amosar o 

gran potencial deste recurso didáctico para empregar na etapa de Educación Primaria de xeito 

transversal e aplicable a todas as materias do currículo. 

Partiremos da necesidade de facer un cambio no sistema educativo actual visto como se de unha 

fábrica se tratase, onde os nenos e nenas aterrizan con distintas inquedanzas e motivacións e saen 

iguais, como ben o exemplifica Francesco Tonucci coa súa viñeta “A máquina da escola”. 

Con este propósito, consideramos que a Aprendizaxe-Servizo é unha opción para facer este cambio 

ao tratarse dunha metodoloxía orientada en favorecer a aprendizaxe das crianzas a través da 

participación activa relacionada co servizo a comunidade, e que mellor forma que por medio dunha 

horta escolar, pois como ben se fai mención en “Aprendizaje situado, una alternativa para responder 

a los retos educativos de hoy”, Gómez (2013) afirma que “para realizar accións na área da 

educación é imprescindíbel coñecer a realidade na que se desenvolve”, pois é preciso “unir a 

educación coa realidade” (p. 27). 

Como indicaba Lev Vygotsky, as crianzas participando en prácticas comunitarias e experiencias 

reais, as posibilidades de acadar aprendizaxes significativos son moito máis probables que coas que 

se acostuman a realizar na escola tradicional. 

Adentándonos máis no traballo en si, a labor que imos a levar a cabo consistirá nunha proposta 

educativa para o C.P.I. San Vicente da Baña co fin de realizar un maior aproveitamento da horta 

escolar coa que contan. Este colexio de liña 1 está situado nunha zona rural onde o galego é a lingua 

maioritaria e as crianzas pertencen ao contexto próximo ao centro educativo. 

A continuación afondaremos máis sobre cales son para nos os obxectivos a conseguir coa 

realización de dito traballo, así como as competencias que se traballarían coa nosa proposta 

educativa, as áreas curriculares que posibilita traballar con este recurso e exemplos de actividades 
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para levar a cabo co alumnado de Educación Primaria, tanto dende as idades máis temperás coma 

cos últimos cursos. 

● Obxectivos 

 
○ Obxectivo xeral: 

 
■ Presentar as posibilidades que presenta a horta escolar como recurso 

educativo. 

○ Obxectivos específicos: 

 
■ Coñecer os aspectos fundamentais das diferentes materias de maneira 

transversal. 

■ Realizar prácticas reais en contextos próximos. 

 
■ Adquirir novos coñecementos por medio da observación dos resultados das 

súas propias plantacións. 

■ Describir diferentes procesos naturais que teñen lugar no medio natural. 

 
■ Coñecer as posibilidades que ten ter unha horta 

 

● Metodoloxía. 

 

No tocante á metodoloxía que nos propoñemos a través da nosa proposta de empregar a horta 

escolar como un recurso educativo, centrámonos principalmente no “learning by doing” de Dewey, 

de maneira que sexa o propio alumnado o que marque os ritmos de aprendizaxe mediante a 

interacción co seu entorno. Ademais os docentes deben actuar como guías do proceso de ensinanza- 

aprendizaxe empregando metodoloxías actuais baseadas nas inquietudes do alumnado. 

 

 
CORPO DO TRABALLO 

 
O traballo que imos desenvolver, como ben se destacou anteriormente, vai ser unha proposta de 

actividades levadas a través da metodoloxía de Dewey e empregando como recurso educativo unha 

horta escolar. As actividades que observamos dende fóra durante a visita ao colexio de A Baña, así 

como tamén todas as conversas anteriores con Carme sobre a metodoloxía empregada, tiñan moito 

que ver con esta maneira de traballar. Como ben dixemos anteriormente, relaciónase sempre o que 

se está a facer cunha aprendizaxe por medio dun fío condutor e o docente adquire un papel de guía. 
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Debido a isto pensamos que sería positivo tomar esta idea para estruturar as actividades e esta 

metodoloxía para levalas a cabo tomando como eixo a horta escolar e como obxectivo a 

transversalidade na aprendizaxe. 

Por isto, á hora de articular esta proposta non imos centrarnos en contidos concretos do currículo, 

senón que grazas á configuración do recurso da horta escolar, imos poder traballar de xeito 

transversal diversas áreas curriculares e tamén tocar diferentes competencias mediante as 

actividades. Polo tanto, un apartado central da proposta vai ser a transversalidade, como poderemos 

ver a continuación. 

● Competencias. 

 
- CCL (Competencia en Comunicación Lingüística). A través de calquera actividade, 

estaríamos traballando esta competencia ca simple comunicación, mais un desenvolvemento 

profundo da mesma pódese levar a cabo de moitos xeitos. Un deles podería ser a realización 

de diarios de campo mediante os cales o alumnado describe despois de cada sesión na horta 

o traballo realizado e as experiencias vividas. 

- CMCT (Competencia Matemática e competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía). No 

relativo a esta competencia, poderíamos incidir nela a través de diversas aplicacións tanto 

matemáticas como tecnolóxicas no contexto da horta. Por exemplo, facer medicións entre 

especies (de tempo ou de largo, alto…), calcular o espazo da horta para organizala en 

distintas partes ou medir tablóns de madeira para despois cortalos e facer os bancais. 

- IEE (Iniciativa e Espírito Emprendedor). Neste senso, a evolución da propia horta vai estar 

marcada por momentos e accións que requiran de iniciativa e dunha actitude autónoma e de 

autoxestión. Por exemplo, sería diaria a planificación de tarefas (coa guía do docente, que 

será cada vez menos necesaria), a toma de decisións sobre o que se fará na sesión ou se 

convén ou non dividirse en grupos para facer as tarefas. 

- CAA (Competencia de Aprender a Aprender). Aínda que esta competencia está moi 

relacionada coa anterior, posto que en ambas vai ser de vital importancia a autonomía, nesta 

a cuestión está máis centrada nos beneficios da aprendizaxe por descubrimento e da 

metodoloxía do “Learning by doing”. Deste modo, cando o alumnado vaia descubrindo 

insectos, como interactúan, como empregar as ferramentas, como traballar 

colaborativamente… vai ir pouco a pouco adquirindo por si mesmo coñecementos e 

baseándose no que el mesmo experimentou. 
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- CSC (Competencias Sociais e Cívicas). En canto ao desenvolvemento desta competencia, 

pensamos que se podería levar a cabo máis aló da aprendizaxe do funcionamento do 

mercado, dos procesos da produción de alimentos ou dos sectores. Así, poderían levarse a 

cabo investigacións sociais sobre a alimentación en A Baña, sobre cantos produtos 

ecolóxicos se consumen en comparación cos que se producen ou sobre como podería ser 

sostible unha produción ecolóxica segundo o que cada un fixese na casa… Dalgún xeito, 

tratar de levar a temática da horta e dos alimentos que ofrece ao ámbito social e real da súa 

contorna. 

- CEC (Conciencia e expresións culturais). A través da horta, podemos tamén poñer en valor a 

cultura agraria falando tanto de tradicións e costumes galegas como das que se colleron de 

outras culturas por razóns históricas, incidindo en actitudes de conciencia e respecto. 

● Áreas curriculares. 

 
Pois ben, agora que xa falamos dos posibles usos deste recurso para desenvolver competencias, 

agora centrarémonos en áreas curriculares, dun xeito detallado parándonos nos bloques de contido 

pertinentes. Os bloques sinalados teñen a súa razón de ser mencionados se tomamos como 

referencia as actividades mencionadas no apartado anterior 

- Matemáticas. Bloque 2: Números. Bloque 3: Medida. Bloque 4: Xeometría. 

 
- Linguas (Castelá e Galega). Bloque 1: Comunicación oral. Bloque 3: Escritura. 

 
- Ciencias Sociais. Bloque 1: Contidos comúns. Bloque 2: O mundo que nos rodea. Bloque 4: 

Historia. 

- Ciencias da Natureza. Bloque 3: Os seres vivos. Bloque 4: Materia e enerxía. Bloque 5: 

Tecnoloxía e máquinas. 

- Educación Física. Bloque 5: Actividade física e saúde. 

 
- Plástica. Bloque 1: Educación audiovisual. Bloque 2: Expresión artística. 

 
- Valores sociais e cívicos. Bloque 2: Comprensión e respecto nas relacións interpersoais. 

Bloque 3: Convivencia e valores sociais. 

 

 
 

● Actividades vinculadas coa horta escolar: 

 
Neste apartado, pretendemos mostrar algunhas das moitas posibilidades educativas que nos ofrece a 
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proposta da horta escolar, a partir da cal, podemos realizar unha gran cantidade de actividades que 

traballen contidos de diferentes materias, xeren un ensino en certa medida afastado da aula e os 

libros de texto, así como desenvolver no alumnado unha serie de aprendizaxes significativas grazas 

á posibilidade de poder relacionar os coñecementos previos e os novos co contexto real dos 

mesmos. Aínda que poderiamos tratar contidos de todo tipo de materias, centrarémonos en 

algunhas, como son: 

1. Materias vinculadas co ámbito lingüístico: poderiamos desenvolver actividades que 

impliquen o uso da lingua, tanto a nivel escrito como oral. Por exemplo, a nivel escrito, 

levando a cabo tarefas que impliquen a elaboración dun diario de campo, de redaccións ou 

mesmo poemas vinculados coas vivencias que tivesen lugar no horto. Por outra banda, a 

nivel de expresión oral, o alumnado podería realizar exposicións individuais ou en grupo, 

explicando procedementos do horto, comentando as súas experiencias…etc. 

2. Pedagoxía intercultural: aproveitar a horta escolar para centrar o ensino en aspectos 

históricos de tipo intercultural, é dicir, centrar a didáctica nas diferenzas e a relación entre as 

distintas culturas. Para iso, podemos vincular os diferentes cultivos e técnicas utilizadas na 

agricultura coas culturas onde se desenvolveron, co obxectivo de mostrar ao alumnado un 

exemplo de como as culturas sempre estiveron relacionadas entre si, aprendendo unhas 

doutras. 

3. Matemático: trátase dun campo que garda unha relación importante coa agricultura. A partir 

do horto escolar poderiamos traballar unha gran cantidade de contidos matemáticos como 

poden ser a toma e utilización de medidas, o desenvolvemento de proxectos que implican un 

manexo número, o cálculo de tempos de crecemento, o manexo de cantidades…etc. Por 

exemplo, poderiamos realizar actividades vinculadas cunha organización óptima do horto, 

deixando distancias entre cultivos, desenvolver planos de estruturas que posteriormente se 

poderían crear e usar no horto, planificar temporalmente o crecemento das diferentes 

plantas…etc. 

4. Contidos vinculados coas Ciencias da Natureza: obviamente, a horta ofrécenos unha 

infinidade de posibilidades para traballar contidos relacionados coas ciencias da natureza. 

Consideramos que, dentro desta categoría, poderiamos deixar que sexan os propios alumnos/ 

as os que descubran por si mesmos e guíen a súa propia aprendizaxe. Por exemplo, cando 

visitamos a horta escolar presente no colexio CPI de San Vicente dá Baña, Carme deixaba 
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que fosen os discentes quen, a medida que traballaban nas tarefas da horta, consultarán as 

diferentes dúbidas que ían aparecendo. 

5. Valores sociais e cívicos: mediante a realización de actividades que impliquen o feito de 

respectar a opinión dos demais ou actuar de forma democrática fronte diferentes 

acontecementos que o requiran. Por exemplo, elixindo de maneira democrática a través 

dunha votación en gran grupo o nome dun determinado lugar da horta, unha determinada 

planta, ou o reparto de tarefa. 

6. Ciencias Sociais: traballando contidos relacionados coa elaboración de mapas, o 

coñecemento do clima, a influencia das accións humanas sobre o medio natural…etc. Por 

exemplo, realizar unha actividade que implique elaborar un mapa a escala da horta escolar, 

explicar mediante casos reais a influencia das actividades humanas nos seres vivos ou 

vincular o clima presente en Galicia coas plantas que máis se benefician do mesmo. 

Como xa mencionamos, estas son só algunhas das moitas posibilidades que nos ofrece a proposta 

da horta escolar. Ademais, podemos levar a cabo dinámicas vinculadas co traballo en grupo e 

aprendizaxe cooperativo, mellorando estas habilidades no alumnado e fomentando un bo clima de 

aula. 

 

 
CONCLUSIÓNS 

 
Como conclusión, consideramos que o modelo de ensino tradicional, é dicir, dentro da aula e 

utilizando os libros de texto como o material de referencia para o proceso de ensino aprendizaxe, 

segue sendo o modelo predominante no noso sistema educativo actual. Por iso, cremos que como 

futuros docentes debemos xerar actividades diferentes, que permitan ao alumnado fuxir, polo menos 

por un tempo, da educación tradicional. 

Ademais, este tipo de actividades, como é o caso da horta escolar, adoita captar de forma moi 

efectiva a motivación do alumnado, permitíndolles desenvolver aprendizaxes e relacionar os 

contidos que xa coñecen cun contexto real e afastado dos libros de texto, dando lugar a unha 

aprendizaxe de tipo significativo, que, como xa sabemos, xera un grao de motivación no alumnado 

moito maior. 

Por outra banda, en moitas ocasións, cando comparamos o ensino propio dunha contorna rural co 

dunha contorna urbana, temos tendencia a prestar atención aos inconvenientes da mesma, como 



9 

 

Comunidade de Accións e Saberes Arredor do Rural 

  
 

 

poden ser: a menor cantidade de recursos (especialmente tecnolóxicos), a escaseza de profesorado e 

mesmo de alumnado. Con todo, as contornas rurais tamén presentan moitas vantaxes. O feito de ter 

menos alumnado pode permitirnos traballar cos discentes dunha forma moito máis significativa, e a 

pesar de ter menos recursos tecnolóxicos, podemos aproveitar e realizar actividades deste tipo, que 

acheguen aos alumnos/as á contorna que rodea ao centro, situación que na cidade, sería moito máis 

complicada de levar a cabo. 

Ademais, actividades como a horta escolar, pódennos servir para obrigar aos discentes a reflexionar 

sobre a súa estancia no sistema educativo e os resultados académicos. No ensino, como sucede cos 

cultivos da horta, as aprendizaxes e os resultados non son sempre lineais ou crecentes, senón que 

transcorren nun proceso continuo onde é fundamental facer fronte ás dificultades que vaian 

aparecendo. Así como na horta, os resultados non son inmediatos, xa que implican un proceso de 

traballo e coidado constante, no ensino sucede o mesmo, sendo este un proceso de formación a 

longo prazo que implica un esforzo e dedicación constantes. Tamén hai similitudes coas 

dificultades, na horta poden pasar unha gran cantidade de eventos que dificulten o traballo ou 

mesmo terminen con el, e a pesar disto, é fundamental non renderse. O mesmo ocorre cos estudos, 

onde é importante xerar conciencia de que un mal exame, o suspenso dunha materia ou mesmo o 

feito de non superar un curso, non implican un fracaso, senón unha oportunidade para seguir 

traballando e mellorar. 

En relación co que nos aportou a horta, tamén nos gustaría destacar que resultou nun descubrimento 

dun recurso educativo con moito potencial. Consideramos que é unha ferramenta excelente para 

amosar a efectividade de metodoloxías alternativas, así como tamén serve para demostrar que é 

posible unha educación máis transversal e integradora, e que tamén está achegando ao alumnado á 

súa contorna. 
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